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MOZGÁSSÉRÜLT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 6 év, nagycsoport 

Diagnózis: hemiparesis spastica I. s. (G80.2); dyslalia (F80) 

Időszak: szeptember - november 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

IDDM-mel szövődött I/1. terhességből 38. gesztációs héten, sectioval született gyermek. 

Súlya 3030g, születéskori Apgar értéke 9/10 volt, a továbbiakban zavartalan perinatalis 

adaptációval. Elsőszülött gyermek a családban. 

Csecsemőkor- és kisgyermekkor 

Lassú mozgásfejlődés után 13 hónapos korban vették észre szülei, hogy bal kezét kevésbé 

használja. 

Ezt követően neurológiai vizsgálatra került sor, mely féloldali spasticus bénulás tényét 

állapította meg.  

Szakértői Bizottság vizsgálatai 

Első diagnosztikai vizsgálat: A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ vizsgálata megerősítette azt a diagnózist, 

hogy a gyermeknél bal oldali hemiparezis áll fenn. Véleményük szerint, a gyermek mozgás-, 

és beszédfejlődésében egyaránt elmaradást mutat. A gyermek további mozgás, intenzív 

logopédiai és komplex kognitív fejlesztését a korai fejlesztő központban javasolták konduktor 

és gyógypedagógus segítségével. Diagnózisa: hemiparesis spastica I. s. (G80.2); dyslalia 

(F80) 

 Első felülvizsgálat: 3;3 éves korában a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság együttnevelést, integrációt javasolt a lakhelye szerinti óvodában. Azóta ellátása 

utazó gyógypedagógiai/konduktori fejlesztésben történik. 

 



A legutóbbi vizsgálat: 5 év 10 hónapos korában a Szakértői Bizottság helyben hagyta a 

sajátos nevelési igény tényét, s megállapította, hogy a gyermek akadálymentesített 

környezetet nem igényel. Továbbra is javasolták logopédiai és mozgásfejlesztését- 

 

Intézményes nevelés 

       Korai gondozásban 3 éves 6 hónapos korától részesült. 

Óvodai nevelése 3 év és 9 hónaposan kezdődött integrált keretek között. Az első nevelési 

év óta ugyanabba a csoportba jár, a közösségi élethez jól alkalmazkodott. Az intézményben 

gyógypedagógiai asszisztens is dolgozik, aki segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai életébe való alkalmazkodását.  

Jelenleg mozgásfejlesztést és logopédiai fejlesztést kap heti két-két alkalommal, illetve 

heti egy alkalommal „Mozgó Kuckó” foglalkozásra jár óvodai szervezéssel. 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A. szomatikusan életkorának megfelelően fejlett, erős testalkatú. gyermek. Testtartásán, 

mozgásán egyértelműen bal oldali hemiplégia tünetei észlelhetőek. Járás közben bal felső 

végtag lóg, könyök kissé hajlított helyzetben, kéz ökölbe szorul. A bal alsó végtag hármas 

hajlítására esetenként figyelmeztetni kell. Hely- és helyzetváltoztató mozgásai megfelelő 

biztonságúak. Közlekedésében teljesen önálló, segédeszközt, korrekciós eszközt nem visel, a 

mindennapok szintjén ortopéd cipője/szandálja sincsen, bár rendelkezik ezekkel. Sík talajon 

önállóan, biztonsággal, lép, jár, egyensúlya nehezített talajon kissé bizonytalanná válik. 

Kontraktúrák kialakulóban vannak. Lépcsőn kapaszkodva, utánlépéssel közlekedik. 

Mozgásállapota a mindennapi aktív testnevelésben általában nem korlátozza. A 

finommotorikai és ügyességi feladatokat is igen kedveli, bal kezét jellemzően hanyagolja, de 

felszólításra használni kezdi. Ekkor ujjai kimozgathatóak, fogás-elengedés kivitelezhető, ám 

tetten érhető, hogy otthon, szabad játék, tevékenység közben bal kezét egyáltalán nem 

használja. Labda dobása és elkapása két kézzel még nehezített. 

Összegezve elmondható, hogy a bal oldali végtagokra kiterjedő izomtónus fokozódás a 

nagymozgásokat kevésbé, míg a kéz finommozgásait, manipulációját, az ujjak differenciálását 

jelentősebben nehezíti, akadályozza.  



Mosolygós, kommunikatív kisfiú. A foglalkozásokon szívesen vesz részt, aktív, a feladatok 

kivitelezésében törekszik a pontosságra. Az új tevékenységeket érdeklődéssel fogadja, azokat 

kihívásként értelmezi. Kétszemélyes helyzetben jól foglalkoztatható. részt Rövid, megfelelő 

szintű feladatoknál feladattudata javul, feladattartásra rávehető. 

Hamar fárad, figyelme könnyen szóródik. Intellektusa normál, átlagos övezetben 

valószínűsíthető. 

Az önellátási tevékenységek tekintetében önálló, az evőeszközöket rendeltetésszerűen 

használja, öltözködésben aktívan vesz részt, megbízhatóan szobatiszta. 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, hospitálás és az 

előző fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 kontraktúra prevenció, kontraktúra oldás 

 szimmetrikus gyakorlatok végzése (hemiparesis torna) 

 gerincmobilizálás, scoliosis prevenció 

 állás-járás, gyakorlása, járáskép harmonizálása 

 bokatorna, lábboltozat erősítése 

 fiziológiás együttmozgás tanulása 

 egyensúlyi-, és általános mozgáskoordináció fejlesztése 

 finommotorika fejlesztése 

 szem – kéz koordináció fejlesztése 

 eszközhasználat gyakorlása 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Kétszemélyes helyzetben jól foglalkoztatható. Érdeklődő, feladattartásra rávehető. 

Feladatvégzés során segítséget elfogad. Dicsérettel motiválható. 

A foglalkozások és a feladatok felépítése 

A foglalkozásokon alkalmanként 45 perces időtartamban komplex mozgásnevelés történik. 

Magában foglalja a nagymozgást, állás-járást és a finommotorikai tevékenységet fekvő, álló 

és ülő helyzetben végzett feladatsoron keresztül. A feladatok során a fokozatosság és az 

egymásra épülés elvét alkalmazva, a gyermek aktuális terhelhetőségéhez illetve a kitűzött, 

elérendő célok és részcélok eredményességéhez, addigi megvalósulásához igazodunk. 

 

A feladatsor felépítésénél szükséges figyelembe vennünk az integráló, fogadó intézmény 

infrastrukturális lehetőségeit, eszközbéli ellátottságát is. 



A továbbiakban, ebben a szellemben felépített mintaként szolgáló feladatsort egyéni 

fejlesztési tervet láthatunk, olvashatunk, mely a szükségletek és lehetőségek változásával 

alakítható. 

Alapjául a konduktív pedagógiai módszer szolgál, mely a feladatsorban kiemelt ritmikus 

intendálás segítségével komplex fejlesztési lehetőséget nyújt az érintett mozgássérült 

gyermekeknek.  

Az általánosan megfogalmazott tevékenységeket a részletes táblázatokban található, fotókkal 

illusztrált konkrét feladatok tartalmazzák. 

Ritmikus intendálás 

A ritmikus intendálás gyakorlata során a konduktor még a mozgás indítása előtt verbálisan 

megfogalmazza a mozgás szándékát (intenció), és azt a diszfunkciós személy első személyben 

intendálja. A mozgás kivitelezését a mozdulat megnevezését követően egytől háromig/ötig 

számolva ütemekre bontjuk:  

 „Mindkét lábamra nehezedve felállok (1-5).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEJLESZTÉSI TERÜLET 

PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓ – Mozgás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Nagymozgások, hely- és helyzetváltoztatás. 

Önálló állás-járás gyakorlása. bal oldali testfél következetes használata 

Feladatok, tevékenységek 

Hely és helyzetváltoztatás tanulása fekvő helyzetből kiindulva, 

szőnyegen iránygyakorlatokkal. 

 végtagok hajlítása nyújtása 

 ízületek kimozgatása 

 csípőemelés 

 irányok gyakorlása, tanulása 

 elemi mozgásminták kivitelezése 

Járásfeladatok 

 egyensúly áthelyezése, nehezedés jobbról balra, és vissza 

 nehezített járás, járás akadálypályán 

 mozgás és járástempó optimalizálásának feladatai (járás 

ritmikus intendálással, térdhajlítással 

 járás harmonizálása, fiziológiás együtt mozgást segítő 

feladatok 

 alsó végtag hármas hajlítása járás közben 

 

Munkaforma 

egyéni 

tevékenykedtetés, 

nevelői facilitáció 

Módszer  

konduktív pedagógiai 

módszer, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz 

szőnyeg, karika, 

pálca,pad, 

zsámoly 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlődés értékelése, erőfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegződések kioltására való törekvés jutalmazása. 

Fejlesztés célja: fekvő feladatok önálló, pontos kivitelezése; járás önállóan térd folyamatos 

hajlításával; járásritmus és egyensúly fejlesztése 



FEJLESZTÉSI TERÜLET 

PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓ – Mozgás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

ízületi lazítás, ízületi torna, lábfejfeladatok 

Feladatok, tevékenységek 

Lábfej és bokatorna (mezítláb)  

 passzív kimozgatás 

 fekvő helyzetben talp támasszal (lesúlyozott) nagy labda 

görgetése 

 kapaszkodva lábujjhegyre-sarokra állás 

 billenő lapon boka hintáztatása 

 lábujjakkal gyöngy felszedése, papírtépés 

 járás különféle felületeken (pl.fű, kavics) 

Tartásjavítás és gerinctorna. 

 hason fekvésben pálca, labda emelése, megtartása 

 Feladatok hason fekvésben nagy labdán 

 

Munkaforma 

egyéni 

tevékenykedtetés, 

nevelői facilitáció 

Módszer  

konduktív pedagógiai 

módszer, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz 

pálca, 

billenő lap,  

papírtörlő, gyöngy, 

nagy labda 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlődés értékelése, erőfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegződések kioltására való törekvés jutalmazása. 

Fejlesztés célja:  

Hátizomzat erősítése, boka kontraktúrájának kimozgatása, állapotromlás megakadályozása 

 

 

 

 

 



FEJLESZTÉSI TERÜLET 

PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓ  –  Mozgás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Finommotorika, kézügyesség fejlesztése, eszközhasználat gyakorlása 

Feladatok, tevékenységek 

Finommotorikai, feladatok 

Precíziós kézmozgások kivitelezése 

 fogás – elengedés 

 formázás, gyurmázás 

 ollóval való nyírás vonal mentén, ragasztás 

 gyűrés, tépés, csippentés 

 rajzolás, festés 

Célba dobás, célzó mozgások gyakorlása 

 babzsák karikába, vagy zsámolyba dobása 

 meghatározott forma kirakása 

Eszközhasználat 

 gombolás, cipzárazás 

 cipőkötés 

 fésülködés, ruházat rendezése 

 

Munkaforma 

egyéni 

tevékenykedtetés, 

nevelői facilitáció 

Módszer  

konduktív pedagógiai 

módszer, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz 

papír, ceruza 

ecset, festék  

olló, ragasztó,  

gyurma 

ruhadarabok 

fűzős 

cipő 

fésű 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlődés értékelése, erőfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegződések kioltására való törekvés jutalmazása. 

Fejlesztés célja: 

Finommotorikai fejlesztés, kézizomzat erejének normalizálása. szokások kialakítása, mindkét 

kéz következetes használata (bal kéz hangsúlyozásával). 



Konduktív egyéni fejlesztési program 

Tornaszoba berendezése 

          

 

1. Hely-és helyzetváltoztatás tanulása fekvő helyzetből kiindulva 

 

A feladatsor célja 

 Elemi mozgásminták gyakorlása 

 Ellentétes kar-láb mozgás kialakítása 

 Mindkét oldali testfél használatára törekvés 

 Irányok tudatosítása, gyakorlása 

 Kontraktúra prevenció, ízületi torna 

 Tartásjavítás 

Alkalmazott módszerek: bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás, játék 

 



Feladat Facilitáció Eszköz Célok 

1. Kiinduló helyzet: háton fekvés szőnyegen, 

irányok pontosítása (jobb-bal)  

Mindkét karom törzsem mellett, egyenesen fekszem, 

egyenesen-egyenesen-egyenesen 
 

 

 

 

 

Testhelyzet kiigazítása 

manuálisan. 

Irányok szemléltetése 

 

 

 

szőnyeg 

 

 

 

Biztonságos testhelyzet 

kialakítása 

Izmok lazítása 

További feladatok 

előkészítése, 

megalapozása 

Irányok tanulása 
 

2. Légző feladatok. 

Mindkét karomat fejem fölé nyújtom (pálcafogással), 

a levegőt szívom be, karomat törzsem mellé teszem, 

és fújom ki  (majd elengedem a pálcát) 

 

 

Pálcafogás pontosítása 

Karok nyújtásának 

segítése 

 

szőnyeg, pálca 
 

Fogás-elengedés tanulása 

Ízületek lazítása 

Mozgásritmus segítése 

légzéssel 

3. Lábaimat kinyújtom, lábfejemet felhajlítom- 

felhajlítom-felhajlítom.Jobb, bal, majd 

mindkét lábamat talpra teszem, talpra. 

Térdek hajlításának 

segítése 

Lábak talpra tételének 

szőnyeg Érintett oldali térd 

hajlításának tanulása 

Boka kontraktúrájának 



 
4. Mindkét térdemet behajlítom, csípőmet 

emelem fel, és teszem le. 

 

5. Jobb sarkamat bal térdemre teszem, 

térdemre; megtartom; Pipa spicc (többször); 

vissza kinyújtom, fel; talpra leteszem, le. 

(Másik lábbal is.) 

 

rögzítése bokánál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boka rögzítése 

 

 

sarok rögzítése 

boka hajlításának 

segítése 

 

megelőzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintett oldali térd 

hajlításának tanulása 

Boka kontraktúrájának 

megelőzése. 

6. Mindkét kezemmel megfogom a pálcát, 

megfogom; fejem fölé felemelem, fel; 

hasamra leteszem, le. (Labdával, karikával is 

elvégezhető. 

 

 

csuklótarás igazítása 

könyök nyújtásának 

segítése 
 

szőnyeg, pálca (labda, 

karika) 

Érintett oldali felső 

végtag nyújtása 

Ízületek lazítása 

Fogás-elengedés tanulása 



 

7. Karjaimat nyújtva felemelem, fel. Nyújtott 

karokkal és lábakkal a hasamra fordulok, 

hasamra. Karjaimat előre nyújtom, fejemet 

felemelem, egyenesen fekszem, egyenesen-

egyenesen-egyenesen. 
 

Hasra fordulás segítése 

Könyök folyamatos 

nyújtásának korrigálása 

Testtartás kiigazítása 

szőnyeg Testtartás javítása 

Hátizomzat erősítése 

Váll-könyök-csukló 

ízületeinek lazítása 

8. Váltott karral dobolás. Mondóka: 

„Dolgozzatok legények”  

Ujjak nyújtásának 

pontosítása 

Karok emelésének segítése 

szőnyeg Könyök és váll ízület lazítása 

nyújtása,  

Tenyér nyitása 

9. Megfogom a pálcát, megfogom, fejemet 

felemelem, egyenesen fekszem; egyenesen-

egyenesen, egyenesen. 

 

Irányok pontosítása piros (bal) és kék (jobb) 

babzsákkal. 

 
 

Irányok szemléltetése 

Testtartás kiigazítása 

manuálisan 

szőnyeg, pálca babzsákok Irányok tanulása 

Biztonságos testhelyzet 

megtalálása. 

10. Jobb, bal, majd mindkét térdemet behajlítom, 

középen megtartom, majd kinyújtom, szét. 

(1-5) 

Térdhajlítás, megtartás 

manuális segítése 

szőnyeg, pálca Izmok, ízületek lazítás 

Érintett oldali térd 

hajlításának tanulása 

11. Elengedem a pálcát és feltérdelek (1-5) Feltérdelés segítése 

Tenyértámasz és 

könyöknyújtás kiigazítása 

szőnyeg Ujjak. és könyök nyújtásának 

tanulása 

Testtartás javítása 



12. Hátamat domborítom, majd homorítom 

(Cicahát, kutyahát…) 

Feltérdelés segítése 

Tenyértámasz és 

könyöknyújtás kiigazítása 

szőnyeg Ujjak. és könyök nyújtásának 

tanulása 

Testtartás javítása 

13. Térdkézláb a bordásfalhoz megyek. (1-2) 

 

Mászás segítése bordásfal Ellentétes kar-láb mozgás 

gyakorlása 

Mászás pontos kivitelezése 

14. Megfogom a bordásfalat és felguggolok (1-5) Felguggolás  segítése 

térdnél 

Bordásfal fogásának 

pontosítása 

bordásfal Guggolás tanulása 

15. Váltott kézzel feljebb fogok és felállok (1-5), 

majd lejjebb fogok és leülök a zsámolyra    

(1-5) 

 

16. Cipő (esetleges segédeszköz) felvétele 

Felállásnál térd nyújtásának 

segítése 

Bordásfalon feljebb és 

lejjebb fogás pontosítása 

bordásfal, zsámoly,  

 

 

 

 

cipő (segédeszköz) 

Felállás tanulása 

 
 

 

Önálló öltözködés tanulása 

  

2. Hely- és helyzetváltoztatás módjainak tanulása nehezített járás keretén belül 

A feladatsor célja 

  A lépéskoordináció fejlesztése.  

 Harmonikus, esztétikus járás kialakítása.  

 A nehezített járás feladatok harmonikus kivitelezése. 

  Ritmikus mozgásformák tanulása. 

 Alsó végtag hármas hajlítása és fiziológiás együttmozgás megjelenítése járás közben 

Alkalmazott módszerek :bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás, játék 

Kiinduló helyzet: zsámolyon ülés bordásfallal szemben 



Feladat  Facilitáció Eszköz Célok 

1. Kiinduló helyzet: 

zsámolyon bordásfallal 

szemben; irányok 

tudatosítása 

babzsákokkal (piros-bal; 

kék-jobb) 

Kezek térden, lábak talpon, egyenes 

háttal ülök egyenesen-egyenesen-

egyenesen 

 

Segítségadás  a gyermek 

mögött ülve, állva 

Helyes testtartás kiigazítása 

 

zsámoly, bordásfal, 

babzsákok 

 

Biztonságos ülés tanulása 

Egyenes testtatás alkalmazása 

ülő helyzetben 

Irányok bevésése 

2. Bordásfalat megfogom, 

majd váltott kézzel 

feljebb fogok és felállok 

(1-5) 

 

Bordásfal fogásának 

kiigazítása 

Felállás segítése alsó 

végtagnál 

bordásfal Egyenes állás tanulása 

 

3. Nehezedem jobbra, és 

balra 

Mondóka: „Cini, cini 

muzsika…” 

Dőlés, nehezedés segítése 

manuálisan 

 

bordásfal Helyes nehezedés tanulása 

Járás előkészítése 



4. Jobb lábamra 

nehezedem, ballal 

fellépek a bordásfal (1., 

vagy 2. ) fokára (1-5) 

Feladat elvégzése másik 

irányba is. 

 

Nehezedés segítése 

Fellépés, megtartás fixálása 

bokánál 

bordásfal Helyes nehezedés tanulása 

Térd hajlítása 

Járás közben alkalmazandó 

hármas hajlítás előkészítése 

5. Egyenesen állok, 

egyenesen-egyenesen-

egyenesen 

Dal: „Ácsorogjunk, 

bácsorogjunk…” 

Egyenes testtartás javítása bordásfal Helyes testtartás gyakorlása 

6. Jobb karomat fejem fölé 

nyújtom és megfogom a 

babzsákot, ránézek, rá 

és visszafogok, vissza 

Feladat elvégzése bal karral 

Fogás-elengedés segítése 

Könyök és váll kimozgatása 

 

bordásfal, babzsákok 

 

 

Felső végtag nyújtása 

Ízületi kimozgatás 

 



is.  

 

Szemmel követés tudatosítása 

figyelmeztetéssel 

 

bordásfal, babzsákok 

 

Szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

7. Felmászás bordásfalra, 

majd lemászás 

 

Biztonságos mozgás 

megteremtése, folyamatos 

figyelem és nyomon követés 

az önállóság megtartása és 

bíztatás mellett 

 

bordásfal Mindkét kéz következetes 

használatára törekvés 

Ellentétes kar-láb mozgás 

alkalmazása 

Ízületek lazítása a gravitáció 

segítségével 

8. Akadálypálya teljesítése. 

A különböző feladatok 

tetszőlegesen választhatók 

esetlegesen, pálca, vagy 

Biztonságos mozgás 

megteremtése, folyamatos 

figyelem és nyomon követés 

az önállóság megtartása és 

pálca, vagy karika Járásbiztonság növelése 

Mozgáskoordináció 

fejlesztése 

Tanult mozgásminták 



karika fogásával. bíztatás mellett alkalmazása 

a. Járás zsámolyra fel-, 

lelépegetéssel bordásfal 

mellett, vagy pálcafogással 

b. 8.2  Járás zsámoly-

folyosóban 

Pálcafogás segítése szemből zsámoly, bordásfal, vagy 

pálca 

Térdek hajlításának 

alkalmazása 

Egyensúlyi koordináció 

fejlesztése 

c. Járás létrában, pókhálóban,  

       hullahopp karikában 

 

Pálcafogás segítése szemből pálca, hullahopp karika, 

„pókháló” zsinórból, létra 

Térd hajlítása járás közben 

Szem-láb koordináció 

fejlesztése 

Lépésbiztonság növelése 

d. Akadályok átlépése, 

kikerülése 

Az eszközök funkciójának, 

elhelyezkedésének tisztázása. 

a lakó-, illetve tanulókörnyezet 

tereiben fellelhető akadályok, pl.: 

szekrény, küszöb, virágtartó, stb. 

mindennapi életben megvalósuló 

mozgásformák gyakorlati 

elősegítése 

e.   Lejtőn, emelkedőn felfelé, 

lefelé, lelépcsőzés járás 

Egyensúlyozás segítése 

kézfogással előlről  

 

épített rámpa, vagy konduktív  

eszköz :„lejtő” 

Bokaízület kimozgatása 

Egyensúlyi koordináció 

fejlesztése 



f.  Tornapadon járás,  vagy hason 

fekve húzódzkodás 

 

Egyensúlyozás segítése 

kézfogással előlről  

Hasonfekvésben karok 

nyújtásának és előlre fogásnak 

segítése, rögzítése 

tornapad Egyensúlyi koordináció 

fejlesztése 

Hason fekvésnél ízületek lazítása 

g.   Lépcsőzés, váltott lábbal 

mindkét irányban 

 

Kapaszkodás rögzítése 

Nehezedés segítése 

valóságosan épített, vagy 

bordásfal mellett rögtönzött 

lépcső, pl.: zsámolyokból 

Lépcsőn járás tanulása 

Térdek hajlításának alkalmazása 

Egyensúlyi koordináció 

fejlesztése 

Lépcsőn váltott lábbal közlekedés 

tanulása 

h.  Felfordított zsámolyokba belépés lépés biztonságának segítése 

előről, pálca fogásával 

zsámoly, pálca Térd hajlítása járás közben 

Szem-láb koordináció fejlesztése 



 

Lépésbiztonság növelése 

i.  Járás tapssal összekötve:  

Jobb lábammal lépek 1, fejem fölött 

tapsolok 2, A ballal mellélépek 3, 

Karjaimat leengedem 4. (Ballal 

kezdve is.) 

Verbális facilitáció bemutatás 

után 

szabad, sík terület épületen belül, 

vagy kívül 

mozgásritmus fejlesztése 

egyensúlyi koordináció 

fejlesztése 

 

9. Koordinációs és finommotorikai feladatok ülő helyzetből kiindulva 

A feladatsor célja 

 saját testen való tájékozódás 

 összetett mozgásformák gördülékeny kivitelezése 

 ritmusérzék fejlesztése 

 szem-kéz koordináció fejlesztése 

 ízületek lazítása 

 fogás-elengedés tanulása 

 preciziós kézmozgások kivitelezése, ujjak differenciálása 

Alkalmazott módszerek: bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás, játék 

Kiinduló helyzet: megfelelő magasságú széken ülés tükör előtt, majd szintén tükör előtt, asztalnál 



Feladatok Facilitáció Eszköz Célok 

1. Kezek a térden, lábak talpon, egyenes háttal ülök, 

egyenesen-egyenesen-egyenesen 

2. Testrészek megnevezése tükör előtt 

Ülés kiigazítása 

manuálisan 

megfelelő magasságú 

szék, tükör 

tartás javítása, 

biztonságos, egyenes ülés 

tanulása 

testséma fejlesztése 

3.  Légző feladatok. 

Mindkét karomat fejem fölé emelem, a levegőt szívom 

be, karomat térdemre teszem, és fújom ki  Utoljára 

szívom be, és kezek a térdre le 

Karok, könyök 

nyújtásának segítése 

megfelelő magasságú 

szék 

helyes légzésritmus 

elsajátítása 

4.  Jobb kezemet nyújtva felemelem fel, ránézek rá, 

integetve leviszem fel-le kezek a térdre le. (ballal 

is) 

Karok, könyök 

nyújtásának segítése 

Integetés segítése bal kéz 

csukló ízületénél 

megfelelő magasságú 

szék 

szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

könyök nyújtása 

vállízület kimozgatása 

5.  Egyenesen ülök. Kulcsolok, kulcsolt kezemet 

felemelem fel, leteszem le. Ének: „János bácsi…” 

Kulcsolás pontosítása 

Könyök nyújtásának 

segítése 

megfelelő magasságú 

szék 

bal kar jobbal történő 

együtt mozgatása 

6.  Kulcsolt kezeimet felemelem fel, ki- 

beforgatással mellmagasságig leviszem, 

szétveszem szét, kezek a térdre le. Ének: 

„Kifordítom, befordítom..” 

Karok, könyök 

nyújtásának segítése 

Ki-be fordítás és 

kulcsolás szét vételének 

facilitációja 

megfelelő magasságú 

szék 

pontos kulcsolás 

kivitelezése 



7. Karok mell elé 1, behajlítom és görgetek 2-3, 

karok oldalra 4, kézfejeimet felhajlítom 5, előre 

körzök nagyot, kicsit, kezek a térdre le. 

Görgetés, körzés segítése 

Csukló felhajlításának 

pontosítása  

megfelelő magasságú 

szék 

felső végtag ízületei 

pályáinak bejárása 

8. Karika forgatása jobbra és balra, „autóvezetés”. 

Mondóka: „Poros úton kocsi zörög…” 

Karikára való ráfogatás és 

fordítás segítése 

megfelelő magasságú 

szék, karika 

szupináció, pronáció 

gyakorlása 

csuklóízület kimozgatása 

9. Egyenesen ülök, egyenesen. Előrecsúszok a 

széken 1-2. Fej előrehajtásával csípő emelésével 

felállok. Egyenesen állok. Ének: Áll a …., áll 

Nehezedés segítése, 

rögzítés vállnál 

megfelelő magasságú 

szék 

felállás, egyenes állás 

gyakorlása 

10. Asztalhoz közlekedek és leülök (saját tempóban) Folyamatos visszajelzés 

és dícséret 

megfelelő magasságú 

szék, asztal 

fiziológiás együttmozgás 

tanulása 

alsó végtag hármas 

hajlításának tanulása 

11. Feladatok asztalnál saját ütemben, intendálás nélkül 

 formába helyezés,  

 gyöngyfűzés,  

 tépés – szakítás,  

 csippentés, 

 taktilis feladatok 

 önellátási eszközök  

Ujjak nyújtásának 

segítése 

Fogás-elengedés manuális 

facilitációja 

megfelelő magasságú 

szék, asztal, 

 formaberakó, gyöngy, 

papír, taktilis fejlesztő 

játék, finommotorikai 

fejlesztő játékok, fésű, 

evőeszközök, stb. 

fogás-elengedés tanulása 

kézizomzat. lazítása 

szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

preciziós kézmozgás 

gyakorlása  



                 

      

 

 

 


